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20 vardagar efter ordinarie val. Valfullmäktiges andra sammanträde skall hållas
senast siste maj. Exakta datum för valfullmäktige fastställs av fullmäktige
senast på höstterminens sista ordinarie sammanträde.”
Bilaga 1 Social aktivitet utbildningsutskottet
Föredragande: Utbildningsansvarig

Bilaga 3 Stadga MUR
Föredragande: Ordförande

Efter att ha pratat med URådsordföranden så hade jag som ansvarig för
utbildnignsutskottet velat anordna någon social aktivitet för de engagerade
där. För att integrera de olika programmen mer och ge möjlighet att utbyta
erfarenheter. Denna aktivitet under mer informella former och som en social
aktivitet. Tänker att det kommer vara en nationssittning (självkostnadspris)
med en uppsamlingsevent innan där vi leker lite lärakännalekar och typ
mingel innan med chips. Kanske med något enkelt tema att styra upp det.
Detta skulle rikta sig till alla som går under utbildningsutskottet,
arbtesgrupper kopplade till utbildningsbevakning och ev. även
arbetsmiljöutskottet (om intresse finns från Studenthälsoansvarig). Är detta
något vi kan ställa oss bakom?

MUR har reviderat sin stadga och vill ha input från styrelsen innan detta skall
upp till StorMUR och sedan upp till FuM. MURs stadga är samma dokument
som MFs stadgeinstruktioner för MUR.

Bilaga 2 Samarbete mellan kårer inför FuM-val
Föredragande: Infosekreterare
HTS har kommit med förslaget att samarbeta kring våra FuM-val.
Infosekreterare har deltagit i ett möte angående detta där vi diskuterade på
vilka plan vi kan samarbeta och om det går att synka våra valperioder. Se
minnesanteckningarna från mötet i bilaga 2a
I denna diskussion bör vi titta på när vi ska ha fullmäktigeval och i samma
veva sätt tider för Val-FuM. Enligt stadga skall dessa inte ligga närmare än 10
dagar och längre än 20 dagar ifrån varandra (se utdrag ur stadgan nedan)
“Valfullmäktige skall sammanträda två gånger i enlighet med 8.13.
Valfullmäktiges första sammanträde hålls alltid tidigast 10 vardagar och senast

Bilaga 3a - Nuvarande stadga MUR
Bilaga 3b - Reviderat förslag på MUR stadga
Bilaga 4 Uppföljning Fullmäktige
Föredragande: Ordförande
Detta styrelsemöte ligger dagen efter ett fullmäktige så jag föreslår att vi följer
upp fullmäktigemötet. Vad togs upp? Fick vi några nya uppgifter eller några
uppmaningar? Vad ligger framför oss till nästa fullmäktige?

